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“Jordi Pujol és el pitjor que li ha passat a Catalunya
juntament amb Ciutadans”

La frase del dia

“Josep Pla va
gosar comparar
Franco amb un
paraigua i amb
una sèrie d’objectes
inanimats o
animats, per
concloure
que estaven
decididament
acabats

a fet 36 anys que va morir Josep Pla
i és un bon moment per reivindi-
car-lo com un antifranquista con-

vençut. Ja sé que aquesta afirmació pot fer
aixecar de les seves tombes alguns dels que
li van negar el Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes, però sempre m’ha sobtat que
d’altres catalans que van col·laborar més
entusiàsticament amb el franquisme, com
Francesc Cambó, Martí de Riquer, Carles
Sentís, J.A. Samaranch... hagin estat total-
ment incorporats en l’imaginari de la cata-
lanitat sense màcula i, en canvi, a Pla sem-
pre se li fa pagar un peatge excessiu pel seu
passat franquista. Segurament el seu ca-
ràcter esquerp, les seves idees polítiques
conservadores i algunes actituds provoca-
tives el van distanciar, a les darreries del
franquisme, dels ambients culturals emer-
gents. Són aquests sectors més progressis-
tes i catalanistes els que, precisament, van
marcar el cànon de la catalanitat ben ente-
sa. De tota manera, però, després de la pu-
blicació per part de Xavier Pla, professor de
la Universitat de Girona, de tres dietaris in-
èdits de l’autor de Palafrugell (1956, 1957,
1964) a La vida lenta (Destino, 2014) po-
dem comprovar que els seu antifranquis-
me era molt visceral i epidèrmic: “El pitjor
mal que ha fet Franco és haver instaurat i
fomentat, per mantenir-se, la immoralitat
a Espanya” (8/01/1956), “Tal dia com avui
fa 25 anys que s’acabà la guerra: 25 años de
paz – és a dir, de misèria, de policia i d’indig-
nitat” (1/04/1964), És, però, en les críti-
ques al dictador Franco on Pla esmola més
la seva llengua viperina: “Sento que m’inva-
deix una depressió, que cada dia és més for-
ta; la sensació que no hi ha res a fer. El fàstic
físic que em fa Franco em deprimeix”
(15/05/1956).

PLA, QUE HA DE CONVIURE contínuament
amb la censura franquista, és poruc i no go-
sa manifestar el que pensa públicament,
com ho reconeix també en el seu dietari del
1957: “Em produeix, tot plegat, un fàstic
horrible. Jo sé perfectament que anem al
desastre, però ni tinc la força ni la joventut

H per dir-ho i anar a la presó.” De tota mane-
ra, hi ha un moment en què Josep Pla gosa
criticar obertament i públicament el fran-
quisme, i és quan decideix que ja és hora de
cantar les absoltes al dictador. Això ho farà
d’una manera tan subtil com demolidora
en el seu extraordinari llibre Les hores (OC,
XX, Destino, 1971) en un article aparent-
ment innocent sobre el paraigua.

LA PRIMERA REFERÈNCIA al paraigua és a la
secció “Calendario sin fechas” de la Revis-
ta Destino, en el núm. 238 del 7 de febrer
del 1942. Al cap de 14 anys, Pla reaprofita
el mateix article i al núm. 956 del 4 de fe-
brer de 1956 el torna a publicar sense quasi
cap variació (només introdueix el text amb
una frase-verb: “Llueve...”). El 3 d’abril de
1960 publica un altre article similar a El
Correo Catalán, ara, però, amb la referèn-
cia a la primavera, que és com es publicarà
a Les hores. Aquí podeu llegir els dos textos,
pel tal que pugueu veure que el principi i el
final dels articles quasi són idèntics, amb
dues minúscules diferències, però molt sig-
nificatives: “Sobre los paraguas. Hay que
tomar el paraguas. Un paraguas es uno de

aquellos objetos perfectos, acabados, no
de modificación apreciable, intemporales.
Son objetos absolutamente terminados.
(…) ¡Ah!, y dicho sea en honor de los para-
guas, no lo olvidemos: el paraguas, como
la rueda, como el reloj, como la pipa, como
el gato, es un objeto absolutamente termi-
nado, insuperable.” Destino, 4/02/1942,
núm. 938, pàg. 8.

“Plou. A l’abril, sol caure alguna gotellada
(…) Aquesta corba del procés que puja i bai-
xa em fa pensar en el paraigua, en la roda,
en la pipa, en els gats, en els pantalons, en el
general Franco, com a objectes absoluta-
ment decisius i acabats.” Les hores, OC,
XX, Destino, 1971.

EM SEMBLA FORÇA EVIDENT –si tenim en
compte que Pla només fa dues variacions
significatives entre els dos textos– quina
era la seva voluntat de reprovació del rè-
gim: en primer lloc, introdueix el terme
“general Franco” en lloc dels preceptius de
l’època com Francisco Franco, el Generalí-
simo Franco, el Caudillo... Tractar el dicta-
dor només de “general Franco” ja era un
menyspreu cap a la seva persona. En segon
lloc, també és molt significativa la modifi-
cació de l’ordre dels adjectius que Pla prac-
tica. Amb aquesta permutació aconse-
gueix donar més avidesa al text i remarca
la intenció de posar en evidència que el ge-
neral Franco és un objecte absolutament
decisiu i acabat. També és molt notòria la
substitució de l’adjectiu “insuperables” per
“decisius”, que reforça la idea d’un règim
en decadència. En definitiva, Josep Pla va
gosar comparar Franco amb un paraigua i
amb una sèrie d’objectes inanimats o ani-
mats, per concloure que estaven decidida-
ment acabats. La gran habilitat lingüística
que proposa permet una doble lectura: per
als franquistes Franco és allò pràctic i aca-
bat que no cal modificar i els lectors anti-
franquistes, en canvi, segur que hi van veu-
re una crítica ferotge al dictador, del qual ja
s’esperava el traspàs: tota una lliçó de lite-
ratura i vida.

Josep Vicenç i Eres. Economista i filòleg, professor de màrqueting (UdG)

Pla: Franco era un paraigua
Tribuna

l dia de Sant Jordi
de diumenge pas-

sat va ser, un cop més,
una gran festa per a
tothom; amb la possi-
ble excepció d’alguns

dels autors que hi signàvem. Sobretot,
els que ens vam adonar que els nostres
noms i novetats no havien sortit a cap
dels especials de Sant Jordi de cap mit-
jà, incloent-hi aquells amb els quals col-
laborem, cosa que ens va deixar (sent
com som uns egòlatres irreductibles)
amb els ànims un pèl baixos. Ara bé, du-
rant la primera sessió de signatures
vam firmar força; però la segona, al cor
de Barcelona, ens va veure col·locats
com ximpanzés davant d’un públic ba-

doc –la majoria sense cap llibre a les
mans– acordonat a uns metres de dis-
tància per uns guàrdies de seguretat
malcarats, i per tant no hi vam signar
res; la tercera sessió, en una parada
propera, era regular, però com a mínim
els lectors eren a tocar i ja no teníem
pas la sensació que en qualsevol mo-
ment es posarien a llançar-nos caca-
uets. A la tarda, ens trobàvem a la zona
alta, atrapats durant dues hores segui-
des entre un autor de best sellers d’una
banda (el nom no importa) i una rossa
televisiva de l’altra (ídem). Les cues que
aquests fenòmens editorials tenien al
davant eren tan llargues que ens van ta-
par a nosaltres i els nostres llibres (i els
nostres egos sobredimensionats) tan
completament que és com si el terra
se’ns hagués empassat. I us puc ben
assegurar, estimats lectors, que, arri-
bats a aquest punt, això és exactament
el que desitjàvem que la terra fes. Dit ai-
xò, fins l’abril que ve.

E

De set en set
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L’altra cara
del sant

Va ser una gran festa, amb la
possible excepció d’alguns
dels autors que hi signàvem


